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Cancelar inscrição

O PAR continua em movimento

Entre abril e junho foi possível realizar presencialmente 

mais sessões de apresentação do PAR, retomando com 

entusiasmo o contacto com as escolas através de elementos 

da Direção e professores, envolvidos no projeto ou não.   Ler 

mais...

Formação de professores e supervisores

A Direção de Serviços de Formação e Supervisão do IAVE assegurou 

a formação de professores na área da avaliação externa, em regime 

presencial e em regime a distância, através da plataforma Moodle 

do IAVE.  Ler mais...

Estudos Internacionais

O IAVE coordenou a aplicação, nas escolas, das amostras nacionais do Estudo 

Principal do PISA 2022 e dos Estudos Piloto do TIMSS 2023 – 4.º ano, TIMSS 2023 – 8.º 

ano e ICILS 2023.   Ler mais...

Exames Nacionais Piloto de Angola chegam 
a bom porto

Os Exames Nacionais Piloto de Angola (ENP-Angola 
2022) continuam a fazer o percurso iniciado em finais 
de fevereiro último. Em julho, a delegação da 4ª missão 
deslocou-se a Angola para culminar os seus trabalhos com 
a apresentação dos resultados.  Ler mais...

Estudantes ucranianos fazem exames no 
IAVE

Em virtude da guerra na Ucrânia e consequente 

cancelamento dos exames de admissão às instituições 

de ensino superior daquele país, foi criado um 

mecanismo especial que contou com a colaboração do 

IAVE.   Ler mais...

Encontros e Conferências

A 22 de julho, o presidente do IAVE acompanhou o Ministro da Educação 

a Coimbra, para uma reunião com diretores de escola, destinada 

a preparar o próximo ano letivo. Na altura, João Costa elogiou os 

relatórios elaborados pelo IAVE, nomeadamente os referentes ao estudo 

diagnóstico e às provas finais de ciclo, como importantes instrumentos 

de apoio às aprendizagens.   Ler mais...

O ensino híbrido como modelo de aprendizagem 
ativa: uma oportunidade de inovação 
das práticas pedagógicas

Pedro Pimenta
Professor do Ensino Secundário e formador do IAVE

Ensaio sobre modalidades de processos de ensino e de 

aprendizagens mistos – presencialmente e a distância – escrito 

no âmbito de um seminário sobre formação e supervisão de 

professores.  Ler mais...
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